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Amendement 1
Mireille D'Ornano

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de kwaliteit van 
het werk van het Agentschap in 2017, zoals 
het verslag "Klimaatverandering, gevolgen 
en kwetsbaarheid in Europa", de Europese 
index voor luchtkwaliteit en het 
Indicatorverslag inzake het milieu 2017;

3. neemt kennis van het werk van het 
Agentschap in 2017, zoals het verslag 
"Klimaatverandering, gevolgen en 
kwetsbaarheid in Europa", de Europese 
index voor luchtkwaliteit en het 
Indicatorverslag inzake het milieu 2017;

Or. fr

Amendement 2
Mireille D'Ornano

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt dat het Agentschap een 
aantal doelstellingen als vermeld in zijn 
meerjarig werkprogramma in 2017 niet 
heeft kunnen verwezenlijken als gevolg 
van toenemende problemen op het vlak van 
de beschikbaarheid van middelen; wijst 
erop dat het vermogen van het Agentschap 
om op beleidsontwikkelingen in te spelen, 
af zal hangen van de middelen die het in de 
toekomst toegewezen krijgt en/of van de 
discontinuering van delen van het huidige 
takenpakket;

4. betreurt dat het Agentschap een 
aantal doelstellingen als vermeld in zijn 
meerjarig werkprogramma in 2017 niet 
heeft kunnen verwezenlijken als gevolg 
van toenemende problemen op het vlak van 
de beschikbaarheid van middelen; wijst 
erop dat het vermogen van het Agentschap 
om op beleidsontwikkelingen in te spelen, 
af zal hangen van de middelen die het in de 
toekomst toegewezen krijgt en/of van de 
discontinuering van delen van het huidige 
takenpakket; brengt met het oog op de 
beperkte begroting het belang van 
samenwerking met nationale 
milieuagentschappen in herinnering, wier 
kwalitatief hoogstaand werk moet worden 
erkend;

Or. fr

Amendement 3



PE630.562v01-00 4/4 AM\1169320NL.docx

NL

Mireille D'Ornano

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. juicht het toe dat de Rekenkamer 
verklaard heeft redelijke zekerheid te 
hebben verkregen dat de jaarrekening van 
het Agentschap voor het begrotingsjaar 
2017 betrouwbaar is en dat de 
onderliggende verrichtingen wettig en 
regelmatig zijn;

8. neemt kennis van het feit dat de 
Rekenkamer verklaard heeft redelijke 
zekerheid te hebben verkregen dat de 
jaarrekening van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2017 betrouwbaar is en dat 
de onderliggende verrichtingen wettig en 
regelmatig zijn;

Or. fr
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